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Hej på er alla!
Då har vi april och vårt sista möte i lokalen innan
sommaren. Känns fel men så är det i alla fall. Det
är verkligen en härlig tid.
Vi snackade
senast om
alger. Det är ett gissel, hur man än gör så
får det konsekvenser och ev. nya alger när
belysningen ökar etc. Svårt med någon
patentlösning. Samtidigt är det väl tur att
vi inte kan styra naturen med järnhand.
Skall bli spännande på kommande riksstämma för SARF.I och med att det finns ett
motförslag till stadgar och olika åsikter om hur dessa skall vara formade.
Redovisning får ni på mötet.
Med detta hälsar jag er alla välkomna till vårt aprilmöte.

Hälsningar

Christer Norberg

Månadsmöte mars 2019
Fortsatt välbesökt på våra medlemsmöten.
19 medlemmar samlades till marsmötet. Dagordning föredras av ordförande Christer
Norberg. Föregående protokoll från februari godkänns.
Årsmötesprotokollet innehöll dock en felaktighet när det gäller justerarna.
Undertecknarna ska vara Ulla Öhman och Svante Ramström.
Under föreningsfrågorna togs en begäran upp från en kommande akvaristisk helg,
den 31 mars, arrangerad av SARF. Man önskade att Fagersta Akvarieförening bidrar
med ett pris till ett lotteri under de här dagarna. Från vår sida önskas att vi bidrar
med att lotta ut fem medlemskort, vilket mötet beslutade ställa sig positivt till.
Sju medlemmar anmäler intresse för delta i en resa till akvarieaffären i Lindesberg
den 23:e mars.
De offentliga akvarierna tycks fungera bra, dock ett litet algproblem i akvariet på
vårdcentralen i Norberg. Långa trådalger växer till. Akvariet på biblioteket i Fagersta
har fått skyddande lister.
Månadens Akvarienöt står Ulla Öhman för och har tetror som tema.
Molander är bäst i ämnet och samlade nio poäng.

Ove

Diskussionstema för dagen är inredning och handlar i huvudsak om hur vi kan ordna
bakgrunder.
Fika och lotteri föregår kvällens auktion där Helmut Hoffmann håller i klubban.
Fortsättningen av en video om Söderhavet ses innan en Frågelåda tar upp ditt och
datt i hobbyn.
Kvällen avslutas med Bingoomgång. Ulla Öhman och Ove Molander fyllde en bricka
snabbast. Genom lottdragning blev det Molander som slutligen drog längsta strået.
Vid protokollet/ Christer Nyman

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
april kl. 19.00, klubblokalen Allévägen 3 Västanfors
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Föreningsfrågor
Lindesberg
Bowling
Riksstämma SARF
Våra offentliga akvarier
Pengar till våra akvarier
Akvarienöten där Christer Nyman frågar klurigt om fisken
Kvällens tema: Odling
Fika Lotteri
Kvällens bagare:
Auktion
Frida Norberg
Film
Frågelåda
Bingo!

Kom ihåg auktionsgods!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom ihåg att anmäla er till vår
säsongsavslutning. Som tidigare gör vi det i
bowlinghallen Fagersta där vi har möte,
spelar lite och äter lite gott.
Anmälan kan du göra på mötet,
via e-post till fagersta.af@telia.com
Hjärtligt välkomna till en trevlig kväll.

Ansvarig för biblioteksakvariet Fagersta: Svennberg 0223-17163
Ansvarig för biblioteksakvariet Norberg: Ove Molander 0223-221 52 och
Svante Ramström 070-3973644
Ansvarig för akvariet vårdcentralen Norberg: Lennart Sjölund 0223-210 25 25 Ansvarig
för akvarierna på vårdcentralen och äldreboendet i Skinnskatteberg: Westmans 0222151 78
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En av dessa fiskar tillhör inte tetrorna! Vilken
2. Asiatisk klätterfisk
De flesta tetror kommer från?
2. Sydamerika
Hyphessobrycon pulchripinnis är det vetenskapliga namnet på:
2. Citrontetra
Hur länge sedan kan det vara sedan tetrorna utvecklades?
1. 80-150 miljoner sedan
Vilken är den största orsaken till att tetror behöver vara i stim?
1. För att klara sig bättre undan faror
Vad innebär det Webergska organet?
2. Örat har en förbindelse med simblåsan, som fungerar som resonanslåda och förstärkare
Ett av följande påståenden är rätt:
x. Det finns tetror som har så stora tänder att de ibland inte kan stänga käften (pirayors)
Vilket är populärnamnet på Hyphessobrycon callistus?
1. Serpatetran
Hur lång blir den sydamerikanska Anostomus anostomus?
2. 18 cm (Praktbottentittare)
I vilket fall behöver du inte tillstånd från Länsstyrelsen?
2. Om du använder fiskarna för s k fiskpedikyr

Frågorna gjorda av: Ulla Öhman

Akvariefiskar – en levande hobby.
Fagersta Akvarieförening startad 10 januari 1971
Fagersta Akvarieförening: c/o Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
E-mail: fagersta.af@telia.com
Hemsida: fagerstaaf.se
Ordförande:
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Bibliotekarie
Redaktör
Hustomtar

Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
0223-131 66, 070-5114480
Ingvar Sjölund, Kornettgatan 21A, 737 48 Norberg
0223-204 83
Christer Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
0223-171 63
Christer Nyman, Fagerstavägen 51, 738 32 Norberg
073-917 91 48
Helmut Hoffmann, Aspvägen 8, 737 45, Fagersta
0223-128 47
Lennart Sjölund, Solbacksallén 14c, 738 31 Norberg
0223-210 25
Maria Johansson, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
0223-131 66
Inger Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
0223-171 63
Britta och Krister Weberg, Bragevägen 17d, 737 45 Fagersta 0223-712 15
Webbmaster Douglas Norberg, Ringvägen 18, 737 41 Fagersta
076-790 23 09
Ordinarie månadsmöte hålls första helgfria måndagen i varje månad (om ej annat meddelats) kl 19:00
i klubblokalen, Allévägen 3, Västanfors, Fagersta. Sommaruppehåll under juni, juli och augusti.
Föreningens medlemsblad FISKBITEN kommer ut september – maj till alla medlemmar. Den skickas
på begäran även till andra intresserade.
Medlemsavgift för 2019: Seniorer 150 kr, ungdomar och familjemedlemmar 75 kr. Familjeavgift 260 kr. Avgiften
betalas direkt till kassören på ett föreningsmöte eller sätts in på bankgiro 327-8348.

